รายงานการเฝาระวังกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดลอมภายใตสถานการณฝุนละออง PM2.5
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากสภาวะอากาศที่ ป ริมาณฝุน ละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือฝุน PM2.5 มีคาเกินเกณฑ
มาตรฐานที่ 50 ไมโครกรั ม /ลู ก บาศก เ มตร (เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมงต อ เนื่ อ ง) ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในชวงระหวางปลายป พ.ศ.
2561 จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 (รูปที่ 1) และสงผลกระทบตอสุขภาพและการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ประชาชนที่ อาศั ย อยู ใ นบริ เ วณที่ ได รั บ ผลกระทบจากปริม าณฝุ น ดั งกลาวนั้น สํา นัก งานปรมาณูเพื่ อสั น ติ (ปส.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะหนวยงานหลักของประเทศที่มีภารกิจในการเฝาระวัง ติดตาม และ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางรังสีที่อาจะเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนไทย ไดมีการเฝาระวังผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีในอากาศที่เกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของฝุนละออง โดยไดมีการดําเนินการดังตอไปนี้

รูปที่ 1 สถานการณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
เวลา 07:00 น. (ขอมูลจาก http://air4thai.pcd.go.th/report/PMMetroReport_2019-02-01.jpg)
หมายเหตุ PM2.5 เปนฝุนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมทั้งจากยานพาหนะ กระบวนการอุตสาหกรรม การเผาวัสดุ
การเกษตร ไฟปา และ สามารถเขาถึงถุงลมในปอดได เปนผลทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดตางๆ หากไดรับในปริมาณมาก
หรือเปนเวลานานจะสะสมในเนือ้ เยื่อปอด ทําใหการทํางานของปอดเสือ่ มประสิทธิภาพลง ทําใหหลอดลมอักเสบ มีการหอบหืด
PM10 คือฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เปนฝุนที่มขี นาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมเชือ้ เพลิง การเผาในทีโ่ ลง กระบวนการ
อุตสาหกรรม การบด การโม หรือการทําใหเปนผงจากการกอสราง สงผลกระทบตอสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเขาไปสามารถเขาไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ
TSP (Total Suspended Particles) เปนฝุนรวมทุกขนาด (ขอมูลจาก http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php)
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1. การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละอองขนาด 10 ไมครอน ณ พื้นที่ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ปส.) กรุงเทพมหานคร
ทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) ผานกระดาษกรองของเครื่องเก็บตัวอยางอนุภาคใน
อากาศ (PM10 High Volume Air Sampler) ที่ติดตั้งอยูบริเวณดาดฟาของอาคารสํานักงานของ ปส. สูงจากพื้น
ประมาณ 1 เมตร (รูปที่ 2) โดยใชเวลาในการเก็บตัวอยางเปนระยะเวลา 5 ชั่วโมง ดวยการดูดอากาศผานเครื่องเก็บ
ตัวอยางอนุภาคในอากาศดวยอัตรา 15 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตัวอยางฝุนละอองที่ทําการเก็บเรียบรอยแลวจะถูกทิ้งไว
เปนเวลา 7 วัน เพื่อใหนิวไคลดกัมมันตรังสีที่มีคาครึ่งชีวิตสั้นสลายตัว แลวจึงนําไปวัดกัมมันตภาพรังสีบีตารวมดวย
เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีแอลฟา-บีตา ชนิด gas flow proportional ที่มีระดับรังสีพื้นหลังต่ํา
ผลการวิเคราะหกัมมันตภาพรังสีบีตารวมใน
อนุ ภ าคในอากาศ ณ ปส . ตั้ ง แต 3 1
มกราคม – 11 กุ มภาพั น ธ 2562 มี คา ไม
เกิน 4x10-13µCi/cm3 หรือ 14.8 mBq/m3
ที่ กํ า หนดโดย Radiological
Health
Handbook of U.S. Department of
Health Education and Welfare, Public
Health Service (p.209) ทํ า ให ไ ม
จําเปนตองนํามาทําการวิเคราะหเพื่อหาชนิด
ของสารกัมมันตรังสีเพิ่มเติม (รูปที่ 3)
รูปที่ 2 เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10)

กัมมันตภาพรังสีบีตารวม (mBq/m3)

100

10

Guideline level 14.8 mBq/m3
กัมมันตภาพรังสีบีตารวมใน PM10

1

0.1

รูปที่ 3 กัมมันตภาพรังสีบีตารวมในฝุนละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) ณ ปส. (กรุงเทพมหานคร) ระหวาง
วันที่ 31 มกราคม – 11 กุมภาพันธ 2562
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2. การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละอองแบบขนาดรวม ณ สถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี อาร
เอ็น 65 (RN65) ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองในอากาศแบบขนาดรวม (Total Suspended Particles: TSP) ดวยเครื่องเก็บ
ตัวอยางอากาศแบบ High Volume Air Sampler ที่อัตราการดูดอากาศประมาณ 800 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เปน
เวลา 24 ชม. กระดาษกรองพรอมฝุนละอองจะเก็บไวใน Decay Chamber เปนเวลา 24 ชม. เพื่อใหนิวไคลด
กัมมันตรังสีที่มีคาครึ่งชีวิตสั้นสลายตัวไป กอนนําไปวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมาจากนิวไคลดกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ดวยระบบวัดแกมมาสเปคโตรเมตรี เปนเวลา 24 ชม. ขอมูลการวัดจะถูกสงผานระบบ
ดาวเทียมเพื่อไปวิเคราะหที่ศูนยขอมูลระหวางประเทศ (International Data Centre, IDC) ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 สถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี อารเอ็น 65 พรอมเครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองในอากาศ
ผลการตรวจวัดพบวากัมมันตภาพรังสีจากเบริลเลียม-7 (Beryllium-7, Be-7) และตะกั่ว-212F (Lead-212F, Pb212F) ในอากาศ ซึ่งเปนนิวไคลดกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากสถานีฯ อารเอ็น 65 อยูในระดับต่ํา และไม
พบนิวไคลดกัมมันตรังสีที่มนุษยสรางขึ้น โดยกัมมันตภาพรังสีของ Be-7 มีปริมาณต่ํากวากัมมันตภาพรังสีของ Pb-212F
และมีแนวโนมคงที่ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ (รูปที่ 5) ในขณะที่กัมมันตภาพรังสีของ Pb-212F มีแนวโนมลดลงเมื่อเวลา
ผานไป (รูปที่ 6) ทั้งนี้ เมื่อทําการเปรียบเทียบกัมมันตภาพรังสีของทั้ง Be-7 และ Pb-212F จากสถานีฯ อารเอ็น 65 กับ
สถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสีอื่นๆ อีก 9 สถานีทั่วโลก (รูปที่ 7) ที่อยูภายใตระบบเฝาตรวจระหวางประเทศ
(International Monitoring System, IMS) ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) พบวากัมมันตภาพรังสีของ Pb-212F ของ
ประเทศไทยมีปริมาณสูงกวาคาที่วิเคราะหไดจากสถานีฯ อื่นๆ อยางไรก็ตามคาปริมาณกัมมันตภาพรังสีของ Pb-212F
ของประเทศไทยยังอยูในระดับที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมแตอยางใด
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รูปที่ 5 กัมมันตภาพรังสีของ Be-7 ในฝุน ขนาดรวมจากสถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี อารเอ็น 65 และอีก 9 สถานีเฝา
ตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสีอื่นๆ ทั่วโลก

รูปที่ 6 กัมมันตภาพรังสีของ Pb-212F ในฝุนขนาดรวมจากสถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี อารเอ็น 65 และอีก 9
สถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสีอื่นๆ ทั่วโลก

รูปที่ 7 รายชื่อและที่ตั้งสถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสีที่นําขอมูล Be-7 และ Pb-212F ในฝุนขนาดรวมมา
เปรียบเทียบกับสถานีฯ อารเอ็น 65
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3. การตรวจวัดระดับรังสีในอากาศ บริเวณถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ปส. ไดทําการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศแบบเรียลไทมเขากับรถปฏิบัติการตรวจวัด
กั ม มั น ตภาพรั ง สี ใ นสิ่ ง แวดล อ ม (รู ป ที่ 8) เพื่ อ ทํ า การตรวจวั ด ระดั บ รั ง สี ใ นบรรยากาศตามถนนสายหลั ก ของ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนนทบุรี) ที่มีการรายงานปริมาณฝุนละออง PM2.5
เกินเกณฑมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษในระหวางวันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ 2562 โดยหัววัดรังสีแกมมาชนิด NaI ทํา
การวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศและสงผลการตรวจวัดแบบเรียลไทมไปยังระบบประมวลผลเพื่อสรางแผนที่ระดับ
รังสีแกมมาในเสนทางที่รถปฏิบัติการฯ เคลื่อนที่ผาน
รูปที่ 8 รถปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพ
รังสีในสิ่งแวดลอม พรอมระบบวัดระดับรังสี
แกมมาในอากาศแบบเรียลไทม
ผลการตรวจวัดพบวาระดับรังสีแกมมาใน
อากาศตลอดเส น ทางที่ ร ถปฏิ บั ติ ก ารฯ
เคลื่อนที่ผานในชวงวันดังกลาวขางตนอยู
ระหวาง 30 - 353 nSv/hr ซึ่งถือวาเปน
ระดับรังสีแกมมาปกติในอากาศ (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 แผนที่ระดับรังสีแกมมาในอากาศบริเวณถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประจําวันที่
2 กุมภาพันธ 2562
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แผนการดําเนินงานในอนาคต เพื่อเฝาระวัง ติดตาม และตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละออง
1. รวมมือกับกรมควบคุมมลพิษในการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอยางฝุนละอองจากสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ ของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะหารือกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการนําตัวอยางฝุน
ละอองจากสถานีตรวจวัดอากาศของในพื้นที่กรุงเทพฯ
มาดําเนินการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีเพื่อวิเคราะห
กัมมันตภาพรังสีเพิ่มเติม
2. การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละออง ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
ดําเนินการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอยางฝุนละออง เพิ่มเติมจากที่ตรวจวัดในตัวอยางฝุนละอองขนาด 10
ไมครอน ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
3.. การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละออง ณ สถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี อารเอ็น 65 (RN65)
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ดําเนินการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในฝุนละออง ณ สถานีฯ อารเอ็น 65 อยางตอเนื่องเปนประจําทุกวัน โดย
นอกจากกัมมันตภาพรังสีจาก Be-7 และ Pb-212F แลว จะมีการตรวจวัดนิวไคลดกัมมันตรังสีอื่นๆ รวมถึงที่เกิดจาก
กิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสีเพิ่มเติม พรอมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางกัมมันตภาพรังสีของนิวไคลดกัมมันตรังสี
กับปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่ใกลเคียงกับสถานีฯ อารเอ็น 65 (โดยใชขอมูลจากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ) เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่ประชาชนในพื้นที่ไดรับจากการหายใจ
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